
Medikamentu un citu aptiekas produktu pircēja lēmuma pieņemšanas ceļu piedāvājam izpētīt ar

padziļināto interviju metodi. Katrā no Baltijas valstīm pietiek ar 10 intervijām, lai varētu uzzīmēt

patērētāja ceļu no vajadzības rašanās līdz aptiekai. Intervijās tiks aptverti kā latviski, lietuviski,

igauniski, tā arī krieviski runājošie, kā arī dažādu sociāli demogrāfisko un aptiekas produktu

patēriņa ieradumu grupu pārstāvji.

Farmācijas uzņēmumiem ir daudz dažādu datu par medikamentu un citu aptiekas produktu kā
uztura bagātinātāji, kosmētika, higiēnas preces utt. iegādi, bet vai ir skaidra izpratne par to, kā tieši
pircēji pieņem lēmumu - ko tieši un kur pirkt? Kuri saskares punkti ietekmē konkrētā produkta,
zīmola un pārdošanas kanāla – aptieka klātienē vai e-aptieka – izvēli?
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PADZIĻINĀTĀS IZPĒTES PIEDĀVĀJUMS BALTIJĀ

KO MĒS PIEDĀVĀJAM?

Kā pircējs pieņem lēmumu par medikamentu un aptiekas produktu iegādi?
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1. Kā pircējs apsver, kādu medikamentu vai farmācijas produktu un kur iegādāties? Cik liela nozīme ir ražotāja zīmolam?

Vai tādas pazīmes kā dabisks produkts un vietējais ražotājs ir būtiskas produkta izvēlē? 

2. Cik liela ietekme ir katram no saskares punktiem lēmuma pieņemšanas ceļā – reklāmai, radu ieteikumiem, sociālo tīklu

diskusijām, atlaižu akcijām, ārsta vai farmaceita ieteikumam? 

3. Kā produktam veicināt atkārtotu tā iegādi – ar reklāmām, akcijām aptiekās, kuponiem nākamajam pirkumiem?

Linkedin FacebookMājaslapa

IZPĒTES REZULTĀTS

Pēc-pirkuma

CUSTOMER JOURNEY PĒTĪJUMU IESPĒJAMS VEIKT PĀRIS MĒNEŠU LAIKĀ

Izpētes izmaksas ir sākot no 2.500 EUR (bez PVN) par pētījumu vienā atsevišķā valstī vai no 6.000 EUR (bez PVN)
par vienotu izpēti Baltijā

ELĪNA OZOLIŅA

Sociālantropoloģe

Elina.Ozolina@jaunradeslab.lv ; pasts@jaunradeslab.lv

+371 29159859 ; +371 67074714

SAZINIES AR MUMS!
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Pētījuma rezultāti tiks sagatavoti analītiskās grafiskās atskaites veidā PowerPoint
formātā latviešu vai angļu valodā

padziļināti izpētīts un grafiski attēlots patērētāja ceļš jeb Customer Journey par
konkrēto farmācijas uzņēmuma produktu iegādi kopā ar atziņām un ieteikumiem

SEKO MUMS MŪSU SOCIĀLAJOS TĪKLOS
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https://www.linkedin.com/company/jaunrades-laboratorija/
https://www.facebook.com/jaunradeslab
http://www.jaunradeslab.lv/

